
Project

Activiteitenprogramma



Colofon
Uitgeverij: Edu’Actief b.v.
0522-235235
info@edu-actief.nl
www.edu-actief.nl

Auteur: Anne Haselberg

Inhoudelijke redactie: Napona Smid

Titel: Project Activiteitenprogramma

ISBN: 978 90 3724 053 5

© Edu’Actief b.v. 2017
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen
zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord
te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief,
te vinden op www.edu-actief.nl.



Inhoud
Over dit Project 4

Vooronderzoek 8

Ontwerpfase 11

Voorbereidingsfase 14

Realisatiefase 15

Oplevering 16

3



Over dit Project
Inleiding
Ontwerp een activiteitenprogramma dat aansluit op het VVE-programma van een
kinderdagverblijf of peuterzaal. Tijdens het ontwerpen van het activiteitenprogramma laat
je kinderen actief meedenken door middel van kinderparticipatie. Ook inventariseer je wat
de wensen van de pedagogisch medewerkers zijn. Laat het activiteitenprogramma aansluiten
bij de belevingswereld, de ontwikkeling en de wensen van de kinderen en de organisatie.

Neem in jullie programma activiteiten op die de ontwikkeling van kinderen
stimuleren.

Leerdoelen
Je kunt:
• een VVE-programma kort inhoudelijk beschrijven
• verschillende manieren benoemen van kinderparticipatie binnen de kinderopvang
• kinderen en pedagogisch medewerkers actief betrekken tijdens het ontwerpen van

activiteiten
• op een passende manier communiceren naar kinderen en pedagogisch medewerkers

toe
• een activiteitenprogramma ontwikkelen dat aansluit bij een VVE-programma
• een activiteitenprogramma ontwikkelen dat aansluit bij de ontwikkeling en behoeften

van kinderen
• pedagogisch medewerkers informeren over het project door middel van een filmpje

of diapresentatie
• een presentatie geven over het activiteitenprogramma aan pedagogisch medewerkers.
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Projectbeschrijving

Casus
Voor deze opdracht ga je aan de slag voor een echte opdrachtgever. Je gaat een
activiteitenprogramma maken dat in de praktijk door pedagogisch medewerkers gebruikt
gaat worden. Met deze opdracht kun je echt een visitekaartje aan de praktijk afgeven.
Dus wees creatief en lever een inhoudelijk goed en verzorgd product af.

VVE-programma’s hebben vaak een belangrijke plek binnen een kinderdagverblijf of
peuterzaal. VVE-programma’s zijn erop gericht om kinderen met een taalachterstand te
ondersteunen en te stimuleren. Maar er wordt ook verder gekeken. In het programma
komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod. Benader in overleg met je docent
een kinderdagverblijf of peuterzaal waar ze werken met een VVE-programma. Voor de
organisatie ga je een activiteitenprogramma ontwerpen dat aansluit bij een thema van
het VVE-programma dat zij gebruiken.

Het ontwerpen van een activiteitenprogramma voor kinderen vergt soms best wat
inspanning. Tijdens het ontwerpen kijk je naar het thema, de leeftijd van de kinderen, de
ontwikkeling van de kinderen en hun belevingswereld.
Maar kijk jij als je activiteiten ontwerpt ook naar de wensen van de kinderen? En de
wensen van je collega’s, betrek je die ook bij het ontwikkelen van activiteiten? Het
betrekken van de wensen van kinderen en pedagogisch medewerkers zorgt ervoor dat
het eindproduct een beetje van iedereen wordt.

Het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal is jullie opdrachtgever. Zorg dus dat je goed op
de hoogte bent van de wensen van de opdrachtgever en de pedagogisch medewerkers.
Door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en visie van de organisatie maak jij
een product waar in de praktijk met plezier mee gewerkt gaat worden.

Kinderen betrekken bij het ontwerpen en bedenken van activiteiten is waardevol. Zij
kunnen hun stem laten horen en het is goed voor hun zelfvertrouwen en
communicatievaardigheden. Daarnaast krijg je een beeld van de wensen van kinderen.
Jij als pedagogisch medewerker kan daar veel waardevolle informatie uit halen. Kinderen
van 2 – 4 jaar, jullie doelgroep, zijn nog relatief jong. Maar ook bij hen kun je al heel goed
gebruikmaken van kinderparticipatie.

Opdrachtgever
Voor dit project gaan jullie een kinderdagverblijf of peuterzaal benaderen. Het eindproduct
moet aan een aantal producteisen voldoen. Omdat het echt een product voor de praktijk
wordt, kan de organisatie natuurlijk ook met een aantal andere of extra wensen komen.
Wees hierin flexibel en overleg met de docent wat de mogelijkheden zijn. Inventariseer de
wensen van de opdrachtgever, de pedagogisch medewerkers en de kinderen op de groep(en).
Zorg dat het activiteitenprogramma aansluit bij het VVE-programma en de wensen die jullie
hebben geïnventariseerd.

Projectopdracht
Deze opdracht doe je samen met twee medestudenten. In overleg met je docent benader je
een kinderdagverblijf of peuterzaal die werkt met een erkend VVE-programma. Voordat
jullie de opdrachtgever benaderen, verdiepen jullie je eerst in de organisatie. Deze voorkennis
over de opdrachtgever kan je helpen tijdens het kennismakingsgesprek dat je met de
opdrachtgever hebt. In dit gesprek bespreek je de opdracht en verzamel je informatie over
de wensen van de kinderopvangorganisatie. Ook verken je de mogelijkheden voor het doen
van het praktijkonderzoek.
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